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اخلالد يترأس وفد الكويت في اجتماع لـ »التعاون اإلسالمي«
غادر الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
وزي��ر اخلارجية البالد أمس متوجها إلى مدينة اسطنبول 
لترؤس وف��د دول��ة الكويت املشارك في االجتماع الطارئ 
مفتوح العضوية للجنة التنفيذية ملنظمة التعاون اإلسالمي 
على املستوى ال��وزاري ملناقشة تداعيات الهجوم اإلرهابي 
امل��زدوج ال��ذي استهدف املصلني في مسجدين بنيوزيالندا 

واملقرر عقده اليوم اجلمعة.

ويضم وفد دولة الكويت املشارك في أعمال االجتماعات 
كال من مساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير اخلارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد 
ناصر احملمد ومساعد وزي��ر اخلارجية لشؤون املنظمات 
الدولية الوزير املفوض ناصر الهني وقنصل عام دولة الكويت 
في إسطنبول الوزير املفوض محمد احملمد وقنصل عام دولة 
الكويت في جدة واملندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمة 

التعاون اإلسالمي الوزير املفوض وائل العنزي وع��ددا من 
كبار املسؤولني في وزارة اخلارجية.

وكان في وداع الشيخ صباح اخلالد على أرض املطار كل 
من مساعد وزير اخلارجية لشؤون املراسم السفير ضاري 
العجران ون��ائ��ب مساعد وزي��ر اخلارجية ل��ش��ؤون مكتب 
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير اخلارجية السفير صالح 

اللوغاني وعدد من كبار املسؤولني.
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سمو األمير يهنئ رئيس ناميبيا 

بالعيد الوطني لبالده

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس حاجي جينجوب 
رئيس جمهورية ناميبيا الصديقة عبر فيها سموه 
حفظه الله ع��ن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني ل��ب��الده متمنيا سموه لفخامته موفور 
الصحة والعافية وللبلد ال��ص��دي��ق ك��ل التقدم 

واالزدهار.

وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس حاجي جينجوب رئيس 
جمهورية ناميبيا الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا سموه 

لفخامته موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

وزير اخلارجية يؤكد متانة العالقات الثنائية 

ناصر احملمد:  نتطلع لتشكيل حكومة جديدة في السنغال

أع���رب سمو الشيخ ن��اص��ر احملمد 
األحمد أول أم��س عن التطلع ألن يتم 
تشكيل احلكومة اجلديدة في جمهورية 
السنغال وأن يشهد األص��دق��اء هناك 

املزيد من التقدم واالستقرار واالزدهار.
جاء ذلك في تصريح أدل��ى به سمو 
الشيخ ناصر احملمد للصحفيني على 
هامش املشاركة في احلفل الذي أقامته 
ال��س��ف��ارة السنغالية ل���دى الكويت 

مبناسبة عيد بالدها الوطني.
وه��ن��أ س��م��و ال��ش��ي��خ ن��اص��ر احملمد 
رئيس جمهورية السنغال ماكي سال 
بالعيد الوطني وبإعادة انتخابه رئيسا 
لبلده متمنيا له كل التوفيق والسداد 
والنجاح كما هنأ الشعب السنغالي 

بالعيد الوطني.
م��ن جانبه فقد أك��د الشيخ صباح 
اخل��ال��د نائب رئيس مجلس ال���وزراء 
وزير اخلارجية عمق ومتانة العالقات 
الثنائية مع السنغال والتي تعد مثاال 

للصداقة واألخوة العربية اإلفريقية.
وأش���اد الشيخ ص��ب��اح اخل��ال��د في 
ت��ص��ري��ح ل��ل��ص��ح��ف��ي��ني ع��ل��ى ه��ام��ش 
مشاركته في حفل السفارة السنغالية 
ل��دى ال��ك��وي��ت بعيد ب��الده��ا الوطني 
باملواقف التاريخية جلمهورية السنغال 
مع الكويت في أصعب الظروف ال سيما 
مشاركتها في حترير البالد من الغزو 
العراقي »األمر الذي لن تنساه الكويت 

أبدا«.
وث��م��ن ال�����دور ال��س��ن��غ��ال��ي خ��الل 
اس��ت��ض��اف��ة ال��ك��وي��ت ف��ع��ال��ي��ات القمة 

العربية - اإلفريقية م��ق��درا م��ا قامت 
به من دور كبير ومشهود الجناحها 
معربا عن تطلع الكويت ألن تتم تشكيل 
احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة بالسنغال بعد 
االنتخابات التي جرت أخيرا وأن تشهد 
السنغال املزيد من التقدم واالستقرار 

واالزده��ار.وق��ال الشيخ صباح اخلالد 
إن البلدين يواصالن العمل عبر اللجنة 
العليا املشتركة لبحث جميع أوج��ه 

التعاون.
يذكر أن اللجنة الوطنية لالنتخابات 
السنغالية أعلنت في 28 فبراير املاضي 

فوز الرئيس ماكي سال باالنتخابات 
الرئاسية من اجلولة األولى.وأوضحت 
اللجنة في بيان لها آنذاك أن ماكي حصل 
على 7ر58 في املئة من أصوات الناخبني 
بينما حصل أقرب منافسيه أدريسا سك 

على 20 في املئة.

سمو الشيخ ناصر احملمد خالل حضوره حفل السفارة السنغالية

بحث النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد مبكتبه في قصر 
بيان أمس اخلميس مع عدد من أعضاء الكونغرس 

األمريكي مواضيع ذات اهتمام مشترك.  
 وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن وفد 
ال��ك��ون��غ��رس ض��م ج��ون ج��ارام��ن��دي وب���ول كوك 

وديبورا هاالند يرافقهم سفير الواليات املتحدة 
األمريكيه لدى البالد لورانس سيلفرمان.وأضافت 
انه مت تبادل األحاديث الودية ومناقشة عدد من 
االمور واملواضيع، فيما أشاد الشيخ ناصر الصباح 
بعمق العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني 

وحرص الطرفني على تعزيزها وتطويرها.

دعا األغنياء مبناسبة اليوم العاملي للسعادة إلى إشاعة أجواء من التعاطف والتراحم

املعتوق: من حق أطفال سورية وغزة واليمن 
أن يشعروا بالسعادة

دعا رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية، املستشار بالديوان األميري د. 
عبدالله املعتوق األغنياء ورجال األعمال 
ال���ى احل���رص ع��ل��ى إدخ����ال ال��س��ع��ادة 
والسرور على نفوس الفقراء واأليتام 
واألرام��ل واملنكوبني بالعمل على تلبية 
احتياجاتهم األساسية من طعام وشراب 
ورعاية صحية واجتماعية ومساعدتهم 
على تعليم أبنائهم ، الفتاً إلى إن األغنياء 
سيشعرون بالسعادة احلقيقية حينما 
يوجهون ج���زءاً م��ن أم��وال��ه��م إل��ى هذا 

املصرف. 
  وق��ال د. املعتوق مبناسبة اليوم 
العاملي للسعادة ال���ذي ي��ص��ادف 20 
م���ارس م��ن ك��ل ع��ام إن األمم املتحدة 
حتتفل بهذا اليوم بهدف تعزيز التنمية 
املستدامة، والقضاء على الفقر واملرض 
والبطالة، ونشر السعادة والرفاهية 
ب��ني جميع ال��ن��اس، بوصف السعادة 
قيمة إنسانية عاملية يتطلع إليها البشر، 
م��ش��دداً على إن أش��د مشاعر السعادة 
تكون مبساعدة الناس قدر االستطاعة 

والعطاء من دون مقابل.
وأض���اف د. امل��ع��ت��وق ال���ذي يشغل 
منصب املستشار اخلاص لألمني العام 
لألمم املتحدة إن العالم يحتفل باليوم 
ال��ع��امل��ي للسعادة ه��ذا ال��ع��ال��م، حتت 
شعار 2019 »السعادة معا«، منوهاً 
إل��ى إن��ه م��ن ح��ق أط��ف��ال غ��زة وسوريا 
واليمن ومسلمي الروهينغيا وغيرهم  
يعانون األلم و يكابدون شظف احلياة، 
ويصارعون لقمة العيش، وكل صنوف 

الشقاء والبؤس، ومن حقهم أن يشعروا 
باألمل والتفاؤل والسعادة من خالل 

برامج اجتماعية وتنموية وإغاثية. 
 وتابع د. املعتوق إن الغني حينما 
ينفق زكاته وصدقاته على الفقراء فإنه 
حتماً يشعر بسعادة غامرة في قلبه 
وسالم داخلي في جميع أرجاء نفسه ، 
كما أن الفقراء الذين يشعرون باحلرمان 
سيشفون من الغيرة واحلقد واحلسد 
وسيدخلون ال��س��ع��ادة على أوالده���م 

ب��ش��راء ال��ط��ع��ام وال��ث��ي��اب وال��ش��راب 
ومختلف احتياجاتهم األخرى.

وأش��ار إل��ى إن اإلس��الم جعل الزكاة 
فريضة وحض على اإلنفاق في سبيل 
الله وحدد لذلك مصارف شرعية حلكم 
عظيمة وأه��داف نبيلة منها ما يتجلى 
في حتقيق التكافل االجتماعي بنوعيه 
املعنوي، وامل���ادي ، الف��ت��اً إل��ى إن دفع 
الزكاة ملستحقيها، من أسباب تأليف 
القلوب وإش��اع��ة أج��واء من التعاطف 

والتراحم، وتأكيد األخ��وة واحملبة بني 
الناس وخلق مجتمع متماسك ومتكافل.

واس��ت��درك قائالً : ليس هناك شيء 
يحقق محبة الناس ويواسيهم، ويكسب 
مودتهم أكثر من اإلحسان إليهم، ومد 
يد العون لهم، وإس��داء املعروف إليهم، 
والسعي في مصاحلهم، والتخفيف من 
آالمهم، وفي احلكمة أن القلوب جبلت 
على حب من أحسن إليها، وبغض من 

أساء إليها. 
 وتابع د.املعتوق: إن تزكية النفس 
وان��ش��راح ال��ص��در والشعور بالرضا 
عن ال��ذات تتأتي بتعزيز قيم الرحمة 
واإلح���س���اس ب��اآلخ��ر وك��ف��ال��ة اليتيم 
ورعاية املريض ومساعدة طلبة العلم 
والعاطلني عن العمل وإغاثة امللهوف 
وكبير السن ومختلف الضعفاء، باعتبار 
أن السعادة من املفاهيم األساسية في 
حياة البشر، وم��ن أه��م احل��ق��وق التي 
ينبغي أن يتمتع بها كل شخص يفتقر 

إليها. 
واختتم تصريحه بالقول: إن أبواب 
اخلير كثيرة ومتعددة، سيما أن هناك 
أناس بسطاء يحيطون ِبَنا، ويعيشون 
ف��ي أل��م، وقلوبهم مسكونة بالهموم 
ومثقلة بالتعاسة، وأط��ف��ال يعانون 
ال��ش��ق��اء واحل���رم���ان ، والج���ئ���ون في 
املخيمات، ونازحون  في مناطق عديدة 
نهشهم احل��زن والكمد، وأوجعهم أنني 
احلاجة و األل��م، ومن واجبنا أن نرسم 
السعادة على وجوههم، ونبدل خوفهم 

أمناً وفرحاً وأمالً . 

د. عبدالله املعتوق

الشيخ صباح اخلالد يشارك في قطع كيكة خالل احلفل

ناصر الصباح يبحث مع عدد 
من أعضاء الكوجنرس األميركي 

مواضيع ذات اهتمام مشترك

الشيخ ناصر صباح األحمد يستقبل أعضاء من الكونغرس األمريكي 

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إل��ى الشيخة الدكتورة 
سعاد الصباح عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة منحها جائزة تقديرية من قبل إدارة 
معرض باريس الدولي للكتاب وذل��ك عرفانا 
باسهاماتها األدبية والثقافية، مشيدا سموه 
مبسيرتها احلافلة بالعطاء األدب��ي والثقافي 

املتميز، ومتمنيا سموه لها دوام التوفيق.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
برقية تهنئة إل��ى الشيخة ال��دك��ت��ورة سعاد 
الصباح ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
منحها جائزة تقديرية من قبل إدارة معرض 
باريس الدولي للكتاب ومتمنيا سموه لها دوام 

التوفيق.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

جائزة  ملنحها  الصباح  سعاد  ويهنئ   ..
الدولي باريس  معرض  قبل  من  تقديرية 


